Vad är evidensbaserad praktik (EBP)?
 Evidensbaserad praktik (EBP) är INTE dogmatisk tillämpning av varje

steg i riktlinjer, i alla situationer, för alla klienter

Partnerskap
Nära samverkan mellan akademi och praktik ger:
 Ökad användning av evidensbaserade metoder i
verksamheten
 Förbättrade effekter när evidensbaserade metoder används

 Ökat nyttiggörande forskningsresultat
Partnership for translational research, Bumbarger et al 2012
Provider based research networks, Carpenter et al 2012
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Effektutfall - Evidensbaserad praktik inom
företagshälsan
 FHV-anställdas intresse och kompetens för att
arbeta evidensbaserat har ökat.
 FHV-anställda har ökad tilltro till sin egen förmåga att
kritiskt granska vetenskaplig information.

Björk-Brämberg et al., 2015 samt 2017

Effektutfall - Evidensbaserad praktik inom
företagshälsan (forts.)
 Stöd från organisation och ledning anges som viktiga
möjliggörande faktorer för evidensbaserad praktik av FHVanställda.
 Det organisatoriska stödet är lågt:


FHV-ledningen lägger ansvaret för kunskapsutvecklingen på
individnivå och ser det inte som sin uppgift att stödja och utveckla
ett organisatoriskt lärande.



FHV-ledningen och FHV-anställda anger bristande ekonomiska
resurser för att hinna med kompetensutveckling och
implementering av nya metoder.
Björk-Brämberg et al., 2015 samt 2017

Kvalitetssäkring av branschen
 Branschföreningens
medlemskriterier
 Bransch auktorisation
 Akademisk företagshälsa
Förutsättning för lyckad förändring:
Skapa en organisation som
licensierar användandet av det nya
Powell B. et al. Implementation Science 2015

Mer info och ansökan på www.fhvforskning.se
6

REACH!

Organisation och ingående aktiviteter i
programmet - partnerskapsbaserat
forskningsnätverk
Partner råd

PBF studier

Riktlinjeutveckling

Styrgrupp

Forsknings
ledare

Utbildning
Forskningskommunikation

En kvalitetssäkrad stressfråga (SISQ)
Med stress menas en situation då man känner sig spänd, rastlös,
nervös eller orolig eller inte kan sova på natten eftersom man tänker
på problem hela tiden.
Har du känt dig stressad den senaste tiden?
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Samarbetspartners: Regionhälsan samt primärvården i Örebro
Johansson B. et al. Can work stress be captured by means of a
SMS-distributed single-item question. Inskickad
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Självrapporterad stress via SMS jämfört med
objektiva registermätningar av arbetsbelastning
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Frågor för att mäta Prestation/produktionsbortfall
Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning påverkade dina
hälsoproblem din prestation medan du arbetade?
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Under de senaste sju dagarna, i vilken utsträckning påverkade
arbetsmiljörelaterade problem din prestation medan du arbetade?
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('0' -ingen påverkan på mitt arbete till '10' -hindrade mig fullständigt från att arbeta)

Aboagye E. et al. Validity and test–retest reliability of an at-work
production loss instrument. Occup Med 2016
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Hur påverkar arbetsmiljön produktivitet?
• Arbetsmiljöproblem kostar mer i produktionsbortfall än
hälsoproblem
•

i genomsnitt 45% prestationsnedsättning

• ledarskap och socialt klimat påverkar mest

Implikationer: Stöder vikten av att arbeta med SAM och
förebyggande arbete och inte endast efterhjälpande
insatser
M Lohela Karlsson, G Bergström, C Björklund, J Hagberg, I Jensen, Measuring
Production Loss due to Health and Work Environment Problems, JOEM 15:2013

Ett arbetsmiljöarbete som är integrerat i
verksamhetsstyrningen med hög involvering av
medarbetarna är mest effektivt
Veltri A. et al. Understanding safety in the context
of business operations. Safety science. 55:2013

Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg
 Beräkna kostnader för ohälsa och
arbetsmiljöproblem
 Beräkna kostnaderna för insatser

 Beräkna ”return of investments”,
kostnadseffektivitet mm
 Under 2017 kommer ekonomiskt
underlag till samtliga riktlinjer

Output från riktlinjearbetet

 Fritt att ladda ned på www.fhvforskning.se

Riktlinjer- organisationsmodell
Prioriterings
kommitté

Sammanställning
av

Företagshälsans
riktlinjegrupp

Ekonomisk
analysgrupp

kunskapsläget

Kwak et al., 2017. BMC Public Health

Utvärdering av riktlinjearbetet
Övervakade arbetsprocessen genom bl.a. dokument som e-post,
närvarolistor, minnesanteckningar etc. samt via observation. En enkät
riktad till medverkande i riktlinjegruppen besvarades av 80%.

Resultat
 Ökade kompetens EBP bl. deltagare
 Stöd för utveckling av egen verksamhet
 Ingen stöd från varken chef eller kollegor
 Inte fått ta tid mellan mötena för att utföra uppgifter med riktlinjen.

2017-03-24

Kwak et al., 2017. BMC Public Health

Används riktlinjerna? Första utvärderingen
Enkätresultat:
 Kännedom om riktlinjen

45 %

 Tillämpning av riktlinjen

79 %

 Uppfattning om riktlinjen
 Är tydlig och begriplig

60 %
 Passar med vårt sätt att arbeta
87 %
 Anpassningsbar till vår egen verksamhet
86 %
 Tillräcklig kunskap för att tillämpa riktlinjen 60 %
Jensen I., Kwak L. Slutrapport AFA nov 2016

Används riktlinjerna? Andra utvärdering
Viktigt för implementeringen:
• att ha en plan för implementering
• att skapa en arbetsgrupp med ansvar för införandet av
riktlinjer
• att erbjuda utbildning och seminarier för kunskapsutveckling
• att ha ett stödjande ledarskapet

Jensen I., Kwak L. Slutrapport AFA nov 2016

Implementeringsarbetet för riktlinjerna
inom Regionhälsan i Örebro – Viktiga
frågor
• Att alla känner till innehållet i riktlinjerna och kan sätta in dessa i
en kontext utifrån egen yrkesprofession
• Behov av att synliggöra våra ”ärendeprocesser” hur vi får till ett
tydligt ”flöde” mellan olika yrkesprofessioner
• Utifrån riktlinjerna få en samsyn kring vilka insatser/tjänster som
Regionhälsan ska/bör tillhandahålla ut mot kund

• Mer fokus och insatser på organisationsnivå

Frågor som besvarades i yrkesgrupperna
• Vad innebär denna riktlinje för vår yrkesgrupp?
• Vilka insatser/tjänster kan vår yrkesgrupp erbjuda utifrån vårt
kompetensområde?
• ”Vår rehabprocess” – vad kan vi erbjuda AG och medarbetare?
• Hur kommer vi in på organisationsnivå?

• Ser vi några problem/hinder/svårigheter/dilemman i ”ärendeflödet/
ärendeprocessen” som påverkar samarbetet mellan våra olika
yrkesprofessioner?
• Hur får vi till smidiga ”ärendeprocesser”?

Vad är slutresultatet?
• RH har ”skruvat” rekommenderade flödesscheman så att
de överensstämmer med vår organisation och vårt uppdrag
• Vi har inventerat olika ”skattningsinstrument” som används
i individprocessen
• Vi ”lyfter blicken” mot ledarskap och organisation i
inkommande uppdrag
• Vi har preciserat vad vårt uppdrag är och hur uppdraget
ska samspela med riktlinjerna

• Vi är mer medvetna om företagshälsans roll och uppgift

Erfarenheter Partnerbaserad forskning
 Det krävs både ett stort engagemang från de ingående parterna i PBF med ökad
resursförbrukning av olika slag
 Ökat nyttiggörande av forskningsresultat med en ökande användning och
kunskap om evidensbaserad praktik

 En ökad samhällsrelevans genom att studierna i en högre grad adresserar
aktuella samhällsproblem.
 Praktiker, verksamheter upplever ökad delaktighet och inflytande i forskningen
där man tar tillvara deras kompetens och erfarenheter.

Uppföljning av utvecklingen av
sjukfrånvaro i Holland
 Av alla ändringar är det mest effektiva tidiga insatser via
arbetsgivaren ”The gatekeeper function”
 Ju striktare screening desto bättre effekt – EBP riktlinjerna
gav gott stöd här
Koning, P and Lindebom M. J economic perspective 2015

Uppföljning av ackreditering av FHV i Norge
 Bättre kvalitetssäkring av tjänsterna som levereras
 Bättre kompetensutvecklingsplaner
 Högre kompetens på personalen

 Ökad tvärprofessionellt samarbete (team arbete)

A. Lie and O. Bjørnstad. Accreditation of occupational
health services in Norway. Occup Med 2015:65

Framtidens företagshälsa
 Utbud anpassat till moderna arbetsförhållanden; distanshälsa; E-hälsa
 Använd den multiprofessionella kompetensen i team för att lösa
multidisciplinära problem i morgondagens hälsa och arbetsförmåga
 Använda evidensbaserade metoder
 Fokusera på att förebygga

 Utveckla utbudet till SME
 Enhetliga och jämförbara dataregister för uppföljning och utveckling
 Uppdatera fördelning och omfattning av professioner inom FHV

 God positiv kommunikation och marknadsföring av empiriskt förankrad
kunskap om nyttan med FHV för anställda, arbetsgivare, samhället
Planning the future: Delivering a vision of occupational health
and its workforce for the UK for the next 5-20 years. 2014
Planning the future: Implications for occupational health; delivery
and training, 2016, Council for Work and Health, UK

TACK FÖR IDAG!
…och varmt tack till våra engagerade partners och AFA försäkring!!!
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